นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานจั ง หวั ด นครราชสี ม า เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารงานส่ ว นบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ได้ ก าหนดให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ พั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญ ชาเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิ บัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านคามรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่งได้แก่ ความรู้คามสามารถในการปฏิ บัติงาน
ของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานการบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางานการสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่นจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่าง
มีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชจึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรมจริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อเป็ นการพั ฒ นาและเพิ่ มพู น คามรู้ ทัก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม จริยธรรมของบุ คลากร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโคราชในการปฏิ บั ติ ง านราชการและบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
2. เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการด าเนิน การจั ด การพั ฒ นาและฝึก อบรมบุ คลากรขององค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลโคราช
3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโคราช
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตาบลทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติง านเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

4. วิสัยทัศน์
4.1 มุ่งพัฒนาทักษะบุคคลขององค์กรให้เข้มแข็ง
4.2 พัฒนาบุคคลขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทางานเพิ่มพูนมากขึ้น
4.3 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานต่อองค์กร เพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา

5. ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาประมวลคุณธรรม จริยธรรมอย่างชัดเจน
และปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
- มีการดาเนินการตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรม 3 ครั้ง/ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตสานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
ตัวชี้วัด
- พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมพระราชกรณียกิจ
พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 3 ครั้ง/ปี
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตัวชี้วัด
- พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3.1 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
- ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับความประพฤติของพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
- พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง จบการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด
- มีการประชุมพนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้างไม่น้อยกว่า 9 ครั้ง/ปี
กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
สถานการณ์การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
- มีการเชิญให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี

6. การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช เป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในการร่วม
คิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
โคราช ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคราชจะสมบรูณ์ได้
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ที่ ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไ ขปั ญ หาและความเข้าใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็น
บุคลากรที่มีคุณประโยชน์ ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญ ญัติสภาตาบลและ
องค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบล พ.ศ. 2537 และพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และร่วมรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตาบล ใช้เทคนิค
SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐ และนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญ หา ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ใน
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

7. ขั้นตอนการดาเนินการ
7.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒ นา โดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญ ชา
แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็ น ได้ แ ก่ ด้ านความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ านความรู้
และทักษะ เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
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7.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญ ชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญ ชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้น
มาพิจารนากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่ม บุ ค คลที่ ส มควรจะได้ รั บ การพั ฒ นา และเลื อ กประเด็ น ที่ จ ะให้ มี ก ารพั ฒ นาโดยสามารถเลื อ กแนวทาง
หรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงวิชาการและการสัมมนาเป็นต้น
2) วิ ธี ก ารพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถพั ฒ นาผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา โดยเลื อ ก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่ อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
7.3 การติดตามและประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชา หมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการ
ประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น

1.การเตรียมการและการวางแผน

2.การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ ดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม

3. การติดตามและประเมินผล

ปรับปรุงแผน
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8. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
8.1 หลักสูตรการพัฒนา
องค์การบริห ารส่วนตาบลโคราช กาหนดหลักสูตรการพัฒ นาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่ ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4) หลักสูตรด้านการบริหาร
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
8.2 วิธีการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชจะดาเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนโดย
ผู้บั ง คั บ บั ญ ชา การสั บ เปลี่ ย นต าแหน่ งหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ การฝึ ก อบรม และการศึ ก ษาดู ง าน เป็ น ต้ น
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช ดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน เช่น
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ หรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชเป็นผู้ดาเนินการและหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย
หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทานการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

9. การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชกาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับพัฒนาไปได้ระยะหนึง่
2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา
3) การขอรับทราบผลการประเมิ นจากหน่วยงานอื่น ที่เป็ นผู้ ดาเนิน การพั ฒ นา เช่น ในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคราชส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
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เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของคณะผู้ บ ริ ห าร สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนั ก งาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อันเป็นการรองรับการพัฒนาของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและจริงจังได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร ไว้ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร
จะต้อ งได้ รับ การฝึก อบรมหลัก สูต รที่ด ารงตาแหน่ ง หรือ หลักสู ตรอื่ น ๆ เกี่ย วกับ การปฏิ บัติ ง าน
ในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (จานวน 2 คน)
1.3 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
จะต้อ งได้ รับ การฝึก อบรมหลัก สูต รที่ด ารงตาแหน่ ง หรือ หลักสู ตรอื่ น ๆ เกี่ย วกับ การปฏิ บัติ ง าน
ในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
2.1 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2.3 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
3. พนักงานส่วนตาบล (สายงานผู้บริหาร)
จะต้อ งได้ รับ การฝึก อบรมหลัก สูต รที่ด ารงตาแหน่ ง หรือ หลักสู ตรอื่ น ๆ เกี่ย วกับ การปฏิ บัติ ง าน
ในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
3.1 ปลัด,รององค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
3.2 ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
3.3 ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
3.3 หัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
3.3 ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
4. สายงานผู้ปฏิบัติ และพนักงานจ้าง
จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
4.1 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
4.2 ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.3 ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4.4 ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
4.5 ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
4.6 ตาแหน่ง นายช่างโยธา
4.7 ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
4.8 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
4.9 ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
4.10 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4.11 ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
4.12 ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
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วิธีการดาเนินการ
ในการฝึกอบรมตามรายละเอียดที่กล่าวมานั้นจะใช้วิธีการใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ฝึกอบรมภายในองค์กร ซึ่งอาจใช้วิทยากรภายในหรือภายนอกองค์กร
2) การส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรมจากภายนอก
4) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
5) การปฐมนิ เทศซึ่งกาหนดให้บุคลากรทุกคน (คณะผู้บ ริหาร สภา อบต. พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง )
การประเมินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผลเพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณีการจัดฝึกอบรมในองค์กรทุกครั้ง
2) จัดให้มีการบันทึกผลการอบรมทุกครั้งและนาข้อมูลไปใช้พิจารณาปรับตาแหน่งหรือการปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งของบุคลากร ( พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง )
3) ให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก

แผนพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ที่
1

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(คน)
40

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

300,000

ระยะเวลาการ
การติดตามการ
ดาเนินงาน
ประเมินผล
ต.ค.63-ก.ย.64 ทดสอบ
ตามแบบที่กาหนด

- อบรมสัมมนาผู้บริหารและสมาชิก - เพื่อพูนความรู้ในการปฏิบัติ
สภา อบต. พนักงานส่วนตาบล
หน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิก
อบต. พนักงานส่วนตาบล
นานวัตกรรมจากการศึกษา
ดูงานมาปรับปรุงงาน
ของ อบต.
- ประชุมประจาเดือน
- พนักงานส่วนตาบล
ยังเข้าใจระเบียบและ
การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

- เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เพื่อนามา
ปรับปรุงดาเนินงานของ อบต.
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น
- ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือน
ที่ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง

15

ประชุม

-

ต.ค.63-ก.ย.64 ติดตามการทางาน
ที่กาหนด

3

- อบรมสัมมนาผู้นาชุมชน กลุ่ม
อาชีพ กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร.
และประชาคมหมู่บ้าน

- ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ
กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร.
และประชาคมหมู่บ้าน
เข้าใจบทบาทและหน้าที่
ยังไม่เพียงพอ

- เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เพื่อนามา
ปรับปรุงการดาเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

50

อบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน

50,000

ต.ค.63-ก.ย.64 ติดตามการทางาน
ที่กาหนด

4

- อบรมบุคลากร

- เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนตาบล

18

การฝึกอบรม

200,000

ต.ค.63-ก.ย.64 ติดตามการทางาน
ที่กาหนด

2

8

ลา
ดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน
หลังประชุมประจาเดือนอาเภอสูงเนิน

-

2

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

3

สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ในหน้าที่หรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

200,000

4

จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้พนักงานสมาชิก อบต. ผู้บริหาร

300,000

5

กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆสรุปความสาคัญเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลาดับและสรุป
กาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ

-

6

สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /
ปริญญาโท

100,000

7

อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุม่ อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

50,000

9

แผนการฝึกอบรบรายตาแหน่ง (Training Needs Assessment and Training Roadmap)
ที่
1

2

3

ชือ่ ตาแหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล

ปลัด,รอง
องค์การบริหารส่วนตาบล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน
- เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน
- เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน
- เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อการวางแผน การมอบหมายงาน
การจูงใจ การประสานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดาเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค.63-ก.ย.64 ทดสอบ
ตามแบบที่กาหนด

ฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
เฉพาะตาแหน่ง
ฝึกอบรม/ประชุม

- หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
- หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

100,000

ฝึกอบรบ/ประชุม
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ

20,000

ฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
เฉพาะตาแหน่ง
ฝึกอบรม/ประชุม

- หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

400,000

ต.ค.63-ก.ย.64 ทดสอบ
ตามแบบที่กาหนด

10,000

ฝึกอบรบ/ประชุม
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ

70,000

ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก
ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
เฉพาะตาแหน่ง
ฝึกอบรม/ประชุม

- หลักสูตร นักบริหารงาน อบต.

150,000

ต.ค.63-ก.ย.64 ทดสอบ
ตามแบบที่กาหนด

หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

10,000

ฝึกอบรบ/ประชุม
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ

10,000

ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก
ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรม/ประชุม

หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นามากขึ้น

10,000

10,000

ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก
ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก
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แผนการฝึกอบรบรายตาแหน่ง (Training Needs Assessment and Training Roadmap) (ต่อ)
ที่

ชื่อตาแหน่ง

4

หัวหน้าส่วนราชการ

5

สายงานปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

วิธีการพัฒนา

- เพื่อให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน

ฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
เฉพาะตาแหน่ง

- เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อการวางแผน การมอบหมายงาน
การจูงใจ การประสานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน

ฝึกอบรบ/ประชุม
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรม/ประชุม

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดาเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค.63-ก.ย.64 ทดสอบ
ตามแบบที่กาหนด

- หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง
- หลักสูตร นักบริหารงานช่าง
- หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป
- หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา
- หลักสูตร นักบริหารสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ

160,000

20,000

ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรม/ประชุม

หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

10,000

ฝึกอบรม/ประชุม

หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นามากขึ้น

10,000

ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก
ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก

ฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
เฉพาะตาแหน่ง

- หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน
- หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี
- หลักสูตร นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ
- หลักสูตร นายช่างโยธา
หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

200,000

ต.ค.63-ก.ย.64 ทดสอบ
ตามแบบที่กาหนด

10,000

เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่สั่งการ หรือออกระเบียบ

50,000

ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก
ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรบ/ประชุม
ใหม่ที่เกี่ยวข้อง
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แผนการฝึกอบรบรายตาแหน่ง (Training Needs Assessment and Training Roadmap) (ต่อ)
ที่
6

ชื่อตาแหน่ง
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ตลอดจนกฎหมาย วิธีการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและชัดเจน
- เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล หรือให้มีความรู้
ระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
เฉพาะตาแหน่ง
ฝึกอบรม/ประชุม

- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ธุรการ

32,000

หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

10,000

ฝึกอบรบ/ประชุม
การปฏิบัติหน้าที่

- หลักสูตรเสริมสร้างทักษะในการทางาน
**(ตามตาแหน่ง)
- หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
**(ตามตาแหน่ง)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- พนักงานขับรถยนต์
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
- คนงานทั่วไป
- คนงานระจารถขยะ

50,000

**ประกอบด้วย

ระยะเวลาการ
การติดตาม
ดาเนินงาน
การประเมินผล
ต.ค.63-ก.ย.64 ทดสอบ
ตามแบบที่กาหนด
ต.ค.63-ก.ย.64 พฤติกรรม
ที่แสดงออก
ต.ค.63-ก.ย.64 ผลการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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